
Canal de Atendimento ao Aluno

Através do Portal do Aluno



Habilitamos uma opção no Portal do Aluno, para solicitações de
serviços relacionado a Secretaria Acadêmica.

Visando a melhoria na 
qualidade de atendimento de 
solicitações dos nossos alunos

Veja como funciona
este novo recurso.



Em nosso site, clique
em Portal do Aluno
para fazer o login



Faça o login com 
seu CPF 

Senha definida pelo 
aluno 



Clique no módulo 
Educacional



Dentro da parte 
acadêmica clique 
em Solicitações



Para solicitações de 
documentos em 
geral, negociação e 
demais solicitações 
que envolva a 
secretaria clique em 
Geral



Para Antencipação 
de semestre clique 
em Solicitação de 
Atendimento ao 
Aluno 



Agora que sabemos como iniciar
uma solicitação.

Vamos navegar um pouco mais nas

Solicitações Gerais.

Certo!



Após clicar em geral 
aparecerá a opção 
Atendimento Genérico. 
Clique para abrir a 
janela de solicitação.



Suas informações 
pessoais. Nesta janela 
não é possível altera-las

Neste campo detalhe a 
sua solicitação.

Escreva o assunto da 
sua solicitação de forma 
suscinta 



Na janela Dados 
Adicionais mostrará os 
detalhes da sua 
solicitação.



Para adicionar um anexo clique em 
escolher arquivo.

Caso queira adicionar 
mais arquivos clique em 
adicionar arquivos 



Para indicar qual o serviço está 
solicitando, clique na lupa ao lado do 
campo de preenchimento.



Após clicar na Lupa aparecerá o rol de 
serviços, clique na opção que gostaria 
de solicitar.



Após clicar no item da sua solicitação o nome 
do serviço aparecerá neste campo



O que você precisa não está descrito no

rol de serviços?

Veja como agir.



Se não encontrar o serviço que precisa na lista 
de serviços, clique em Demais Solicitações



Nesse campo, detalhe o serviço solicitado



Agora que já informou o serviço solicitado, 
clique em salvar para enviar a sua solicitação 
a um dos atendentes da Secretaria Acadêmica 
do UNITPAC



Após clicar em salvar, sua solicitação será 
enviada e a confirmação de solicitação 
aparecerá  informando todos os detalhes.



Você solicitou o serviço à Secretaria Acadêmica
do UNITPAC agora é só aguardar o retorno.

Pronto!

Cada documento tem um prazo mínimo 
para ficar pronto.

LEMBRE-SE




